
FLYBALL  

En annerledes og morsom aktivitet 

 
 

Søndag 15.juni 2014 var Team Hennagarden så heldige og få lære noe helt nytt. 
Vi har siden i slutten av april 2014 grunntrent litt, etter videoer og mailer fra USA. 

Nå fikk vi instruktører med oss også fra USA; Sharon Harrell og Dawn Sulliwan-
Relling (nå bosatt i Norge). 

Vi fikk demo med Dawn og Ash, en fullt opplært konkurranse hund i flyball. 
Dette ble en fartsfylt og morsom helg, dette er helt klart noe som både passer rasen 

vår, og eierne  

 

 
 

 

Om flyball fra wikipedia: 

FLYBALL (International Flyball Racing) er en ny form for hundesport som er i ferd 
med å spre seg over hele verden, herunder også til Norge. Sporten ble oppfunnet på 

slutten av 1970-tallet av en amerikaner med det tysk-klingende navnet Herbert 
Wagner. Flyball er en «actionfylt» sport som fenger både hund og eier. 

 

Banen 
Kort fortalt er flyball en hurtigløpskonkurranse som omhandler fire høydehindre 

(høyden avgjøres etter fastsatte regler på basis av størrelsen på den minste hunden 
som deltar) og en tennisballholder med utløser på motsatt side. Det monteres 2 

parallelle baner, slik at 2 lag kan konkurrere samtidig. Det kan konkurreres i flyball 
både inne og ute. 

Banen skal være 51 fot (15,54 m) lang og ha fire hindre på rekke og 

tennisballholderen i enden. Det første hindret skal så 6 fot (182 cm) fra startlinjen, 
mens de resterende hindrene skal stå med en avstand av 10 fot (305 cm), hvilket gir 

en avstand fra siste hinder til tennisballholderen på 4,57 m. Høyden på hvert hinder 
skal være 10,2 cm under høyden på den minste hunden på laget. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Hundesport
http://no.wikipedia.org/wiki/Verden
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/1970-tallet
http://no.wikipedia.org/wiki/Sport
http://no.wikipedia.org/wiki/Tamhund


  

 

     

Konkurranse og trening 
Hundene løper i team á fire hunder, en av gangen. Det er om å gjøre på raskest 

mulig måte å ta se over de fire hindrene og utløse tennisballen og bringe denne 
tilbake til startlinjen, over de samme fire hindrene. Mister hunden ballen før mållinjen 

noteres feil. Idet hund og ball passerer mål starter neste hund. Det laget som feilfritt 
først blir ferdig vinner. 

Flyball krever god fysikk og stor hurtighet om man ønsker å oppnå topp resultater. 
Sporten er allikevel både morsom og spennende for både hund og eier, selv om man 

ikke skulle ha slike ambisjoner. Trening må imidlertid til. 
 

    
 

   
 

At flyball er en fartsfylt og spennende begivenhet er det liten tvil om. Den offisielle 

verdensrekorden (juli 1999) holdes av et kanadisk lag (team Instant Replay) og er på 
16,06 sek. Dette er imidlertid på lang nær den hurtigste tiden som har blitt registrert. 

Den 5. september 2004 løp nemlig et amerikansk lag (team SpringLoaded) på 15,36 
sek., men denne og flere andre rekorder har ikke blitt anerkjent som verdensrekord. 

På det amerikanske teamet startet en hollandsk gjeterhund, en border collie, en 
blandingshund (ukjent mix) og en whippet. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Juli
http://no.wikipedia.org/wiki/1999
http://no.wikipedia.org/wiki/Canada
http://no.wikipedia.org/wiki/5._september
http://no.wikipedia.org/wiki/2004
http://no.wikipedia.org/wiki/USA
http://no.wikipedia.org/wiki/Hollandsk_gjeterhund
http://no.wikipedia.org/wiki/Border_collie
http://no.wikipedia.org/wiki/Blandingshund
http://no.wikipedia.org/wiki/Whippet


 

 

I Europa holdes rekorden av et britisk lag (team Jets). Den er på 16,75 sek. og ble 

satt 30. mars 1997. I Belgia (team Lupus Need For Speed) er den nasjonale rekorden 
på 17,06 sek. (28. juni 2004) og i Australia (team Parramatta Shockwave) er den 

nasjonale rekorden på 18,47 sek. (13. juni 2004). 

 

Konklusjon fra helgen – flyball er MORO for både to og firebeinte 

 

Lørdag 31.08.2014 var vi så heldige å få nok en flyballinstruktør fra USA hit til oss. 

Nemlig Deb Norman som har Hennagardens Fara Felicita. 

I tillegg til henne kom også Dawn, denne gangen sammen med to av sine 

flyballkollegaer i Oslo June og Madelen. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Europa
http://no.wikipedia.org/wiki/Storbritannia
http://no.wikipedia.org/wiki/30._mars
http://no.wikipedia.org/wiki/1997
http://no.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://no.wikipedia.org/wiki/28._juni
http://no.wikipedia.org/wiki/Australia
http://no.wikipedia.org/wiki/13._juni


 

Hele gjengen samlet 

 

Vi hadde her en del grunnleggende trening inne før vi rigga bane ute. 

Lek er viktig. 

   

Her får Destra leke med ball, og lære bytte å med tauleke. 

 



 

 

Innlæring av plattning, for videre å lære på flyballkassen (tennisballholder) 

Alle fire beina skal på, og helst i full fart. 

 

  
 

Ute er banen satt opp etter mål, og vi lærer å løpe over tre hinder først 

   

 
 



 

Innlæring av valp. 

Slik at de skal lære å løpe banen 

   

 

Dette er en aktivitet som hundene elsker, full fart og liv over hele gjengen. 

Ja for de tobeinte også  

 

 
 


